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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta na sjednici
održanoj 15. 06. 2015. usvojio
PRAVILNIK
o
izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu igrača i registracijama
Članak 1.
U Pravilniku o statusu igrača i registracijama (Glasnik br. 09/15) u
članku 47. stavku 2. riječ „dužem“ mijenja se s riječi „kraćem“.
Članak 2.
U članku 52. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„2. U klubu istovremeno može biti ustupljeno najviše šest igrača iz
drugog kluba koji se natječe u istom stupnju natjecanja.“
Članak 3.
U članku 85. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„4. Nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti zabrane
registracije igrača za klub Prve ili Druge HNL zbog toga što je
maloljetni igrač odbio zaključiti ponuđeni ugovor s klubom (članak 7.
Pravilnika o statusu igrača i članak 37. stavak 9. i stavak 10. Pravilnika o
registraciji klubova i igrača.)“
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u službenom glasilu
HNS-a.

Broj: 6207/15

Predsjednik

Zagreb, 15. 06. 2015.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43.
Statuta (Glasnik 16/14), na prijedlog Natjecateljske komisije, na sjednici
održanoj 15. 06. 2015. donio

ODLUKU
o kriterijima za imenovanje delegata na utakmicama natjecanja
Hrvatskog nogometnog saveza

1. Delegat je predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza koji vrhovni
nadzor na utakmicama obavlja sukladno odlukama i uputama FIFE,
UEFE i HNS-a.
2. Kriteriji za imenovanje na listu delegata za utakmice natjecanja
koje vodi Hrvatski nogometni savez su:
·
delegat mora biti priznati i afirmirani aktivni nogometni djelatnik
·
delegat mora imati dokaze o svojoj aktivnosti verificirane od
nadležnog županijskog nogometnog saveza (dalje: ŽNS) i može biti
predložen na listu delegata uz suglasnost ŽNS
·
delegat na Prvoj, Drugoj i Trećoj HNL i Prvoj HNLŽ mora imati
osnovno znanje iz informatike, odnosno obvezni su poznavati rad na
računalima potrebno za rad u comet sustavu.
·
na listu delegata Prve i Druge HNL uvrštavaju se svi aktivni
međunarodni delegati izvan utvrđene kvote i članovi Natjecateljske
komisije HNS-a koji su i do sada bili delegati na utakmicama Prve HNL.
·
za delegate na međunarodnom stupnju natjecanja je obvezno
poznavanje jednog od službenog jezika UEFA-e (engleski, njemački,
francuski).
·
delegati se trebaju striktno pridržavati Kodeksa ponašanja
nogometnih djelatnika i Uputa za rad delegata.
Ostali kriteriji:
·
delegat (sportski djelatnik) da bi mogao biti uvršten na listu
delegata Prve HNL i završnice HNK mora imati najmanje višu stručnu
spremu (VI stupanj) te da je uspješno obnašao dužnost delegata na
utakmicama Druge HNL u pravilu minimalno 20 utakmica ili tri
natjecateljske godine.
·
delegat (sportski djelatnik) da bi mogao biti uvršten na listu
delegata Druge HNL mora imati najmanje višu stručnu spremu (VI
stupanj) te da je uspješno obnašao dužnost delegata na utakmicama
Treće HNL u pravilu minimalno 20 utakmica ili tri natjecateljske godine.
·
delegat (sportski djelatnik) da bi mogao biti uvršten na listu
delegata Treće HNL treba uspješno obavljati dužnost delegata na
prvom nižem stupnju natjecanja (međužupanijska liga ili prva
županijska liga) u pravilu minimalno 20 utakmica ili tri natjecateljske
godine.
Bivši aktivni nogometni suci
·
Bivši FIFA nogometni suci i pomoćni suci mogu odmah po
stjecanju zvanja sudačkog instruktora biti predloženi na listu delegata
Treće HNL po prijedlogu ŽNS-a
·
Na listu delegata Treće HNL i ispod Treće HNL mogu biti
predloženi nogometni suci i pomoćni suci koji su sudili Prvu HNL, a
stekli su zvanje saveznog sudačkog instruktora.
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·
Ostali uvjeti kao što su stručna sprema, godine života, godine
potrebne za napredovanje u viši stupanj natjecanja, te zdravstvena
sposobnost jednaki su kao i kod kandidata delegata sportskih
djelatnika.
Ostalo
·
Delegat na ligama HNS-a (prva tri stupnja nogometa i prva dva
stupnja ženskog nogometa) može dužnost obnašati do kraja
natjecateljske godine u kojoj navršava 65. godina života, a na
županijskim ligama prema odlukama ŽNS-a
·
Na Trećoj HNL ne mogu biti delegati koji su stariji od 60 godina, a
koji su na tom stupnju natjecanja više od 10 godina i nisu napredovali
na viši stupanj natjecanja.
·
Delegat mora biti zdravstveno sposoban, uz prijedlog za
imenovanje obavezno se prilaže uvjerenje nadležne specijalističke
medicinske ustanove ( obavezno vid i sluh), ne starije od 6 mjeseci.
·
Za dolazak na Prvu HNL prvi puta delegat ne može biti stariji od
55 godina
·
Za dolazak na Drugu i Treću HNL i niže stupnjeve natjecanja prvi
puta delegat ne može biti stariji od 50 godina
·
Ukoliko delegat bude brisan s bilo koje liste Prve, Druge ili Treće
HNL na istu se može vratiti u maksimalnom roku od pet natjecateljskih
godina od dana prvog dolaska na listu
·
Delegat na istom stupnju natjecanja na kojem obnaša dužnost
delegata ne može obnašati nikakvu dužnost u vođenju natjecanja, ne
može biti sudac te ne smije obnašati nikakvu funkciju u klubu tog
stupnja natjecanja, uključujući i igranje za klub.
·
Delegat na listi Prve i Druge HNL niti u kojem slučaju ne može biti
osoba koja je kontrolor-instruktor ili bivši savezni nogometni sudac.
·
Na utakmicama Treće HNL i nižim stupnjevima natjecanja
dužnost delegata mogu obnašati i bivši nogometni suci u obveznom
omjeru 50% nogometni djelatnici i 50% bivši nogometni suci. ŽNS
prilikom predlaganja delegata trebaju se pridržavati navedenog omjera.
3.
Broj delegata i način uvrštenja na liste
Treća HNL -(skupine s po 16 klubova)
Druga HNL -(12 klubova)
Prva HNL - (10 klubova)

delegata:
…………………… 36 delegata
…………………… 26 delegata
……………………
22 delegata

U ukupnom broju delegata na pojedinoj listi, HNS sudjeluje u kvoti
kako slijedi
·
Prva HNL do maksimalno 3 delegata
·
Druga HNL do maksimalno 3 delegata
·
Treća HNL do maksimalno 9 (do 3 u svakoj skupini Treće HNL)
delegata
·
U kvoti delegata koju predlaže HNS ne može biti više od 1
delegata iz jednog NS HNS za liste Prve i Druge HNL, odnosno u Trećoj
HNL više od 2 delegata iz pojedinog NS HNS. Ti delegati također
moraju imati ispunjene sve uvjete iz ovih Kriterija.
U prva tri stupnja natjecanja nogometa kandidate za delegate
predlažu županijski nogometni savezi (ŽNS) putem pripadajućeg
nogometnog središta HNS (NS HNS).
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Delegati Prve HNL obavljaju dužnost delegata i na utakmicama
završnice HNK seniora i na utakmicama Prve HNL mlađih uzrasta, a
delegati Druge HNL mogu po potrebi biti i delegati na utakmicama
Prve HNL mlađih uzrasta. Delegati Prve i Druge HNL obavljaju poslove
delegata i na utakmicama Prve HNLŽ i HNK za žene, a delegati Treće
HNL obavljaju poslove delegata i na utakmicama Druge HNLŽ.
Lista delegata svake natjecateljske godine obavezno se obnavlja na
način da se na listu ne uvrštava: na listi Prve i Druge HNL 2 i na svakoj
skupini Trećoj HNL 3 najslabije ocijenjena (neuspješna) delegata ili
delegat koji ne ispunjava jedan od gore navedenih kriterija.
Delegati koji nisu uvršteni na pojedinu listu vraćaju se ( u pravilu) u
matični ŽNS.
Povjerenik za natjecanje pojedine lige utvrđuje uspješnost delegata i
dostavlja svoje Izvješće na kraju svake natjecateljske godine
Natjecateljskoj komisiji koja treba verificirati listu uspješnosti delegata.
Ukupna ocjena rada delegata dobiva se temeljem ocjene povjerenika
određenog stupnja natjecanja (rada na utakmici, ispravnog ispunjavanja
cjelokupne dokumentacije vezane za utakmicu te izvršavanja svojih
obaveza iz normativnih akata HNS-a) i provedenog testiranja.
Testiranje delegata provode Natjecateljska komisija i povjerenik
natjecanja određenog stupnja natjecanja.
Testiranje delegata provodi se prije početka svake natjecateljske
godine.
Svi prijedlozi ŽNS-a i povjerenika natjecanja dostavljaju se
Natjecateljskoj komisiji. Natjecateljska komisija predlaže Izvršnom
odboru HNS-a na usvajanje konačnu listu delegata za Prvu, Drugu i
Treću HNL.
4. Delegati koji su u natjecateljskoj godini 2014/15 bili na listi delegata
određenog natjecanja, a ne ispunjavaju kriterije iz ove Odluke, mogu se
uvrstiti na listu delegata natjecanja na kojoj su bili, ali ne mogu
napredovati. Ova se odredba ne odnosi na delegate koji ne ispunjavaju
dobni kriterij iz ove Odluke.
5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o
kriterijima za imenovanje delegata na utakmicama natjecanja HNS
(Glasnik 19/12 i 31/14)
6. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS.

Broj: 6208/15
Zagreb, 15. 06. 2015.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43.
Statuta HNS-a na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj
15. 06. 2015. donio
UPUTE
o obavljanju delegatske dužnosti
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Uputama se utvrđuju prava, obveze i dužnosti delegata
utakmice na svim stalnim natjecanjima Hrvatskog nogometnog saveza.
Članak 2.
Dužnost delegata u Hrvatskom nogometnom savezu (u daljnjem
tekstu: Savez) obavljaju osobe iz redova sportskih djelatnika,
nogometnih instruktora (sudaca), koje zadovoljavaju kriterije za izbor
delegata te koje potvrdi Izvršni odbor nadležnog Saveza svojom
odlukom za tekuću natjecateljsku godinu.
DUŽNOSTI DELEGATA
Članak 3.
Delegat predstavlja Savez i i tijelo koje vodi natjecanje te obavlja
nadzor nad cjelokupnom organizacijom i tijekom utakmice pritom
pazeći da se poštuju propozicije natjecanja, pravilnici i odluke tijela
Saveza, a osobito Pravilnik o nogometnim natjecanjima, Pravilnik o
sigurnosti na nogometnim utakmicama i propozicije natjecanja.
Delegat ima obvezu prisustvovati seminarima koji se održavaju u
organizaciji Saveza te je dužan poznavati sve propise vezane uz
natjecanje i organizaciju utakmica kao i Pravila nogometne igre.
Delegat ne smije dopustiti nepoštivanje propozicija natjecanja,
pravilnika i odluka tijela Saveza .
Delegat može otkazati vršenje svoje dužnosti najkasnije 48 sati prije
početka utakmice bez da bude disciplinski procesuiran, osim u
iznimnim slučajevima više sile ili drugim opravdanim slučajevima (smrt
u obitelji, prometna nezgoda, bolest i sl.)
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata obavit
će sudac utakmice, ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije
određeno.
OBVEZE DELEGATA PRIJE POČETKA UTAKMICE,
ZA VRIJEME UTAKMICE I NAKON ZAVRŠETKA UTAKMICE
Članak 4.
Prije početka utakmice delegat je u obvezi:
- doći na igralište u vrijeme propisano propozicijama natjecanja ili
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uputom povjerenika za natjecanja
- utvrditi prisustvo sudaca koji su određeni za utakmicu
- prije početka održavanja tehničkog sastanka izvijestiti
povjerenika natjecanja o prisustvu službenih osoba i svim drugim
relevantnim informacijama bitnim za regularno odigravanje utakmice
- utvrditi pripremljenost terena za igru, svlačionica i ostalih
potrebnih prostorija
- utvrditi je li domaćin prijavio javni skup
- uvidom u sportsku iskaznicu utvrditi identitet igrača, pravo
nastupa, valjanost liječničke pregleda, ovjeru podmirene članarine.
- utvrditi valjanost licenci trenera, pomoćnog trenera i ostalih
službenih osoba oba kluba
- ukoliko to propozicije natjecanja predviđaju utvrditi prisustvo
dežurnog vozila hitne pomoći i upozoriti domaćina utakmice o obvezi
snimanja utakmice sve dok teren ne napuste igrači i službene osobe
- provjeriti izvršenje svih drugih obveza iz propozicija natjecanja
(obveze prema naslovnom sponzoru Lige, prema vlasniku TV prava,
uvjeti za rad predstavnika medija i dr.)
Za vrijeme odigravanja utakmice delegat je u obvezi:
- na tribini zauzeti mjesto u VIP sektoru s neometanim pogledom
na utakmicu i cijeli stadion, što mu je klub dužan omogućiti
- utvrditi prisustvo sakupljača lopti
- pažljivo pratiti tijek utakmice i sve značajnije događaje u igri, oko
terena i u gledalištu te bilježiti događaje na terenu, a osobito pogotke,
opomene i isključenja.
- bilježiti događaje oko terena i u gledalištu te pratiti i bilježiti
ponašanje igrača i službenih osoba na klupi
Poslije završetka utakmice delegat je u obvezi:
- telefonski kontaktirati povjerenika za natjecanje te ga obavijestiti
o rezultatu utakmice i eventualno drugim relevantnim informacijama
vezanim uz utakmicu.
- u prisustvu predstavnika klubova dovršiti sastavljanje zapisnika
utakmice
- ispuniti obrazac fair-playa (ukoliko je primjenjivo)
- pregledati obračune službenih osoba
- provjeriti izvršenje obveze prisustvovanja i održavanja
konferencije za novinare (ukoliko je primjenjivo)
- ispratiti suce iz klupskih prostorija
- u roku od 48 sati dostaviti tijelu koji vodi natjecanje kopije
zapisnika, obračuna troškova i cjelokupnu dokumentaciju s utakmice
kao i video zapis utakmice
U rubriku zapisnika „zapažanje delegata“ delegat:
- ocjenjuje organizaciju utakmice uz navođenje eventualnih
propusta obveza organizatora koje proizlaze iz propozicija natjecanja i
drugih propisa
- ocjenjuje ispravnost sportskih iskaznica i licenci
- opisuje sve događaje koji su se dogodili na igralištu, oko njega ili
u gledalištu a koji su utjecali ili mogli utjecati na tijek i ishod utakmice,
suce, igrače, vodstva klubova, gledatelje, regularnost postignutih
zgoditaka, ispravnost izrečenih disciplinskih mjera
- istaknuti događaje za koje smatra da predstavljaju prekršaj iz
Disciplinskog pravilnika
Delegat je u rubrici zapisnika „zapažanje delegata“ dužan navesti
samo gore navedene činjenice bez potrebe da se upušta komentiranje
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same utakmice kao npr. je li neka momčad zasluženo pobijedila ili ne, je
li bilo sunčano vrijeme ili oblačno i sl.
U slučaju bilo kakvih incidenata vezanih uz utakmicu delegat se mora
potruditi prikupiti čim više dokaza za potrebe provođenja disciplinskog
postupka te svaki incident detaljno opisati u svojem izvještaju kao i
precizno opisati prijave sudaca protiv isključenih igrača, udaljenja s
klupe ili prekida igre.
Delegat je obvezan izvršiti i druge zadatke koje dobije od
povjerenika za natjecanje koji se odnose na potrebe određene utakmice
(npr. visoki sigurnosni rizik i sl.) ili potrebe Lige.
VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE RADA DELEGATA
Članak 5.
Kriteriji su jedan od elemenata pomoću kojih se, na kraju
natjecateljske godine, rad delegata ocjenjuje i služi kao jedan od uvjeta
za uvrštenje na liste višeg ili nižeg ranga natjecanja.
Kriteriji se temelje na negativnim bodovima evidentiranim temeljem
propusta u obavljanju dužnosti delegata.
Neopravdan nedolazak na utakmicu, nepravovremeno otkazivanje
utakmice, kašnjenje na dužnost, nepoštivanje roka za dojavu rezultata i
zapisnika utakmice, neizvršavanje identifikacije igrača i službenih
osoba, pogreške u zapisniku i izvještaju s utakmice, neistinit opis
incidentnih situacija, neurednost, nedolično ponašanje za vrijeme
obavljanja dužnosti, prekomjerno zaračunavanje troškova za obavljenu
dužnost, predstavljaju propuste koji se negativno boduju.
Povjerenik za natjecanje će nakon svakog odigranog kola izvršiti
pregled zapisnika i evidentirati eventualne negativne bodove za
učinjene propuste. Po završetku natjecateljske godine, temeljem
evidencije negativnih bodova izradit će se rang lista delegata.
PONAŠANJE DELEGATA
Članak 6.
Od delegata se zahtijevaju objektivnost i neutralnost u obavljanju
dužnosti.
Delegat utakmice predstavnik je Saveza i vodstva natjecanja na
pojedinim utakmicama te se stoga mora ponašati sukladno načelima
sportskog ponašanja opisanim u Kodeksu o ponašanju nogometnih
djelatnika HNS i to za vrijeme dok djeluje u okviru nogometne
organizacije i izvan nje. Delegat svojim ponašanjem mora biti uzor svim
ostalim nogometnim djelatnicima te je stoga vrlo važno da se pridržava
odredbi Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika HNS.
Delegatu se osobito zabranjuje komentiranje utakmica i suđenja na
kojima je obavljao dužnost, a posebice putem medija i društvenih
mreža. U suprotnom delegat podliježe disciplinskom postupku.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Ove Upute stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
službenom glasilu HNS-a, a primjenjuju se u natjecateljskoj godini
2015/2016 i nadalje.
Broj: 6209/15

Predsjednik

Zagreb, 15. 06. 2015.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43., članka 67. i članka 68.
Statuta na sjednici održanoj 16. 06. 2015. usvojio
PRAVILNIK
o
načinu korištenja medijskih i promotivnih prava

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje korištenje prava na audiovizualne i radio
zapise, prava reprodukcije i prijenosa putem svih medija za
reprodukciju slike i zvuka, multimedijska prava te marketinška i
promotivna prava proizašla iz tog korištenja u natjecanjima Hrvatskog
nogometnog saveza (HNS).
Članak 2.
Pojmovi iz ovog Pravilnika znače sljedeće:
Natjecanja HNS - natjecanje Hrvatskog nogometnog kupa (HNK),
Superkupa, Prve hrvatske nogometne lige (Prva HNL), Druge hrvatske
nogometne lige (Druga HNL), Treće hrvatske nogometne lige (Treća
HNL), Prve hrvatske nogometne lige za žene (Prva HNLŽ), Hrvatskog
nogometnog kupa za žene (HNK za žene), Prve hrvatske
malonogometne lige (Prva HMNL), Hrvatskog nogometnog kupa za
mali nogomet (HNK u malom nogometu), Druge hrvatske
malonogometne lige (Druga HMNL), Hrvatskog nogometnog kupa za
mlađe uzraste koji se igra na nacionalnoj razini i prvenstvena natjecanja
mlađih uzrasta koja se igraju na nacionalnoj razini.
Pod natjecanjima HNS vode se i međunarodne kvalifikacijske i
prijateljske utakmice A seniorske reprezentacije (M i Ž), U-21
reprezentacije (M), U-19 i U-17 reprezentacija (M i Ž), hrvatskih
malonogometnih reprezentacija, kao i drugih reprezentacija i selekcija
koje sastavlja HNS.
Medijska prava - pravo proizvesti, distribuirati i emitirati, slobodno ili
na zahtjev, putem svih poznatih medija, ili onih koji će se tek koristiti u
budućnosti, (uključujući sve oblike televizijske, radijske, bežićne ili
Internet distribucije), prijenose ili snimke svih ili nekih utakmica
natjecanja iz stavka 1. ovog članka.
Promotivna prava - pravo putem različitih medija promovirati
natjecanje HNS ili njegove pojedine utakmice.
Marketinška prava - pravo na oglašavanje, korištenje svih prava na
pokroviteljstvo, objavljivanje, mogućnosti franšize, kao i sva druga
komercijalna prava (osim prodaje ulaznica, ako nije drugačije
određeno) u vezi s Natjecanjem ili pojedinom utakmicom.
Nositelj prijenosa - pravna osoba koja ima pravo snimati i/ili emitirati
utakmice Natjecanja HNS
Klub domaćin utakmice - klub koji organizira utakmicu.
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Članak 3.
Natjecanja navedena u članku 2. ovog Pravilnika u nadležnosti su
Hrvatskog nogometnog saveza i temeljem odredbe članka 67. st. 2
Statuta HNS odlučuje o načinu i opsegu korištenja prava iz članka 1.
ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Prava).
Članak 4.
Svako korištenje Prava u Natjecanjima (uključujući i live streaming)
treba odobriti HNS, pod uvjetima utvrđenim u ovom Pravilniku i
propozicijama određenog natjecanja.
Članak 5.
Klubovi sudionici Natjecanja obvezuju se da će poštivati odredbe
ovog Pravilnika i propozicija određenog natjecanja, što potvrđuju
prijavom za natjecanje.
Članak 6.
Izvršni odbor HNS-a može odlučiti da netko od Natjecanja ima
sponzora. Sponzor natjecanja može imati pravo da se njegov naziv
nalazi uz naziv natjecanja, da bude pokrovitelj Natjecanja ili da na
utakmicama tog Natjecanja bude istaknuta njegova reklama. Odluka o
sponzoru, njegovim pravima i obvezama, kao i pravima i obvezama
klubova sudionika određenog Natjecanja činit će sastavni dio
propozicija natjecanja i bit će obvezna za sve sudionike.
Izvršni odbor HNS može odlučiti da na pojedinim utakmicama nekog
Natjecanja na igralištu budu istaknute reklame određenog poslovnog
partnera ili zakupca reklamnog prostora u određenim dimenzijama i s
određenim brojem vizualnog ili audio pojavljivanja. Prilikom odlučivanja
treba se voditi računa o obvezama kluba domaćina prema njegovim
sponzorima ili poslovnim partnerima.
Izvršni odbor HNS može prenijeti nadležnost odlučivanja iz stavka 2.
ovog članka na Ured HNS.
Članak 7.
Klub domaćin utakmice koja se snima dužan je, bez dodatne
naknade, osigurati HNS-u i njegovim partnerima, kao i Nositelju
prijenosa, puni i neograničeni pristup prostorima na igralištu u svrhu
tehničke pripreme, realizacije prijenosa ili snimke utakmice, kao i u
druge svrhe vezane uz realizaciju medijskih prava.
Klub domaćin utakmice obvezan je bez dodatne naknade pružiti svu
neophodnu tehničku pomoć, izvore energije i osigurati potrebno
osoblje.
Članak 8.
Klub domaćin utakmice koja se snima obvezan je spriječiti bilo kakvo
neovlašteno snimanje utakmice.
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Članak 9.
Propozicijama pojedinog Natjecanja ili posebnim uputama bit će
utvrđeni minimalni tehnički uvjeti potrebni za realizaciju TV prijenosa ili
prenošenja slike i zvuka putem nekog drugog medija.
Klub domaćin će najmanje 14 dana prije odigravanja utakmice dobiti
obavijest o snimanju utakmice i njegovim obvezama.
Članak 10.
Klubovi sudionici pojedinog Natjecanja i/ili klub domaćin utakmice
koja se snima imaju pravo na naknadu koju će im isplatiti HNS od
prihoda temeljenih na pravima iz ovog Pravilnika.
Način raspoređivanja naknada odrediti će Izvršni odbor HNS, a
posebnom odlukom uredit će se modeli isplate naknada.
Članak 11.
Klub koji se ne bude pridržavao odredbi ovog Pravilnika (Štetnik),
propozicija određenog Natjecanja ili uputa i odluka o načinu realizacije
prava iz ovog Pravilnika te temeljem toga Nositelj prijenosa ili druga
osoba korisnik prava iz ovog Pravilnika ne isplati ugovorenu naknadu
i/ili bude potraživao naknadu štete koju je pretrpio, obvezan je
nadoknaditi štetu koja je time nastala ostalim klubovima iz Natjecanja i
HNS-u.
Štetnik je suglasan da se naknada štete, ako je primjenjivo, izvrši iz
sredstava koje je trebao dobiti sukladno članku 10. ovog Pravilnika.
Članak 12.
Za Natjecanja u kojima u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika
postoji ugovorna regulacija prava iz ovog Pravilnika, ovaj Pravilnik će se
primjenjivati nakon prestanka tog ugovora.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
službenom glasilu HNS-a.
Broj: 6210/15

Predsjednik

Zagreb, 16. 06. 2015.

Davor Šuker, v.r.
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(Sjednica 15.06.2015)

REGISTRACIJE

NK "DUGO SELO" DUGO SELO: Kuš
Antonio (Sesvete Sesvete), Čl. 36/2
Barić David , Budim Franjo , Čl. 37/1

ZAGREBAČKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

(Sjednica 10.06.2015)

(Sjednica 15.06.2015)

Brisanje iz registra

NK "GNK DINAMO" ZAGREB: Ćorić
Josip (Sesvete Sesvete), Čl. 36/12

Brisu se igraci iz registra Bochl Denis
"Radoboj" Radoboj jer odlaze u
inozemstvo.

NK "TRNJE" ZAGREB: Popović Vito
(Tekstilac-Ravnice Zagreb), Ćurić Ante
(Dalmatinac (S) Split), Čl. 36/2
Popović Karlo , Čl. 37/1

NS KUTINA
(Sjednica 12.06.2015)

Raskidi ugovora

Brisanje iz registra

NK "ZAGREB" ZAGREB i igrač Marković
Matej sporazumno raskinuli ugovor o
profesionalnom igranju broj 1094 od
14.11.2014.

Brisu se igraci iz registra Tunjić
Leonardo "HNŠK Moslavina" Kutina jer
odlaze u inozemstvo.

NK "GNK DINAMO" ZAGREB i igrač
Ćorić Josip sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj 22
od 19.01.2015.

DALMATINSKO PODRUČJE

Registracija ugovora
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

NK "GNK DINAMO" ZAGREB i igrač
Mikulić Marko zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do15.06.2020.

(Sjednica 15.06.2015)

Brisanje iz registra

NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT: Đonlić
Marko (Mosor Žrnovnica), Čl. 25-36/2

Brisu se igraci iz registra Puljić Zdravko
"Croatia-Sesvete" Sesvete jer odlaze u
inozemstvo.

Raskidi ugovora
NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i igrač
Ranilović Marko sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj 88
od 03.02.2015.

(Sjednica 16.06.2015)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Guja željko
"Sesvetski Kraljevec" Sesvetski
Kraljevec, Marunica Lukas "Horvati
1975" Horvati, Kavran Antonio "Hrvatski
Dragovoljac" Zagreb jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra

NS VRBOVEC

ŽNS DUBROVAČKO NERETVANSKI

(Sjednica 12.06.2015)

(Sjednica 12.06.2015)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Zubak Josip
"Zelina" Sveti Ivan Zelina jer odlaze u
inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Marčinko Josip
"NERETVANAC" Opuzen jer odlaze u
inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Ranilović
Marko "HNK Hajduk š.d.d." Split,
Radonić Matej "Zmaj (M)" Makarska jer
odlaze u inozemstvo.
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NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Mlakić Marko zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2017.

SLAVONSKO PODRUČJE

(Sjednica 15.06.2015)

NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Branšteter Luka zaključili
stipendijski ugovor do 15.06.2017.

Brisanje iz registra

(Sjednica 15.06.2015)

Brisu se igraci iz registra Drlje Dino
"Čepin" Čepin jer odlaze u inozemstvo.

Brisanje iz registra

NS OSIJEK

(Sjednica 09.06.2015)

Brisu se igraci iz registra Puljić Jakov
"HNK Cibalia š.d.d." Vinkovci, Filipović
Ivan "HNK Cibalia š.d.d." Vinkovci jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

NS VUKOVAR

Brisu se igraci iz registra Branežac
Nemanja "Bratstvo" Jagodnjak jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 11.06.2015)

NS VINKOVCI

Brisu se igraci iz registra Ferinac Luka
"Sremac" Ilača, Ferinac Ivan "HNK
Vukovar 1991" Vukovar jer odlaze u
inozemstvo.

NS BELI MANASTIR

Brisanje iz registra

(Sjednica 09.06.2015)
Raskidi ugovora

(Sjednica 12.06.2015)
NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Filipović Ivan sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 27/2013 od 25.10.2013.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Tutić Kevin
"HNK Vukovar 1991" Vukovar, Tutić
Kristijan "Vukovar '91" Vukovar jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 10.06.2015)
Raskidi ugovora

(Sjednica 16.06.2015)
NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Puljić Jakov sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj
6/2013 od 12.02.2013.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Kovač Bruno
"HNK Vukovar 1991" Vukovar jer odlaze
u inozemstvo.

Registracija ugovora
NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Avdičević Mirza zaključili
stipendijski ugovor do 15.06.2017.

NS ŽUPANJA

NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Drena Beljo Dion zaključili
stipendijski ugovor do 15.06.2017.

Brisanje iz registra

(Sjednica 15.06.2015)

Brisu se igraci iz registra Pejić Mario
"Šokadija" Babina Greda jer odlaze u
inozemstvo.

NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Rubić Petar zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2017.

(Sjednica 16.06.2015)
Brisanje iz registra

NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Mitrović Josip zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2017.

Brisu se igraci iz registra Vidović Mario
"Borac" Drenovci, Duran Davor "Zrinski"
Bošnjaci jer odlaze u inozemstvo.

NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Ulm Karlo zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2017.
23

ŽNS BRODSKO POSAVSKI

SJEVERNO PODRUČJE

(Sjednica 11.06.2015)
Brisanje iz registra

ŽNS VARAŽDINSKI

Brisu se igraci iz registra Maglica Matej
"Marsonia " Slavonski Brod jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 16.06.2015)

(Sjednica 16.06.2015)

Brisu se igraci iz registra Banić Tibor
"Varaždin" Varaždin jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šerić Nikica
"Slavonac B" Bukovlje jer odlaze u
inozemstvo.

ŽNS MEĐIMURSKI

NS POŽEGA

Brisanje iz registra

(Sjednica 11.06.2015)

Brisu se igraci iz registra Gugić Dean
"Mladost(I)" Ivanovec jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 10.06.2015)

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Tokić Duje
"Slavija" Pleternica, Anušić Dario
"Kaptol" Kaptol jer odlaze u inozemstvo.

ŽNS KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKI
(Sjednica 12.06.2015)
Brisanje iz registra

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

Brisu se igraci iz registra Golubić Petar
"Mladost KP" Kloštar Podravski jer
odlaze u inozemstvo.

ŽNS PRIMORSKO GORANSKI
(Sjednica 11.06.2015)

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Brisanje iz registra
Robert Uroić s.r.
Brisu se igraci iz registra Tucaković
Marijan "Krk" Krk, Tomašić Marjan "Krk"
Krk jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 15.06.2015)
Registracija ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D." RIJEKA i igrač
Rebernik Mihael zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2017.
ŽNS ISTARSKI
(Sjednica 11.06.2015)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Mance Antonio
"Istra 1961 š.d.d." Pula jer odlaze u
inozemstvo.
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