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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 12. 04. 2016. donio
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o statusu igrača i registracijama

Članak 1.
U članku 16. stavku 1. točki a podtočki 5 Pravilnika o statusu igrača i
registracijama (Glasnik br. 9/15, 25/15 i 54/15) tekst:
„odnosno 18 godina (ako se registriraju za klub amaterskog stupnja
natjecanja)“
briše se.
Članak 2.
U članku 17. stavku 7. druga rečenica se mijenja i glasi:
„Ukoliko je istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31.
srpnja i u zimskom prijelaznom roku do 01. veljače, ukoliko ne postoje
smetnje predviđene ovim Pravilnikom ili drugim općim aktima HNS,
klub je obvezan izdati igraču istupnicu.“
Članak 3.
U članku 36. podstavak 1. se mijenja i glasi:
„1) ako se registrira kao igrač koji nije preregistriran, osim igrača iz
članka 37. podstavak 10. ovog Pravilnika.“
Dodaje se novi podstavak 13. koji glasi:
„13) ako se registrira kao maloljetni igrač koji je u dosadašnji klub
došao iz inozemstva temeljem odobrenja FIFA-e ili, po ovlasti FIFA-e,
Ureda HNS, kada mu Ured HNS izda odobrenje za daljnji transfer u
drugi klub.
U slučaju da su ispunjeni uvjeti iz članka 37. ovog Pravilnika, takav
igrač stječe pravo nastupa temeljem tog članka.“
Članak 4.
U članku 37. podstavku 1. tekst:
„15. listopada i 11. siječnja i“
briše se.
U podstavku 8. broj „11“ mijenja se s brojem „17“
Dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:
10) ako se registrira kao igrač amater koji nije preregistriran, a u
natjecateljskoj godini u kojoj se registrira nije stariji od 16 godina, osim
u razdoblju između 15. listopada i 17. siječnja i 01. travnja i 14. lipnja.“
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Članak 5.
Članak 47a mijenja se i glasi:
„1. Ukoliko jedna strana raskine ugovor sukladno odredbama članka
47. ovog Pravilnika, druga strana, ukoliko smatra da je ugovor raskinut
bez opravdanog razloga, može u roku od tri dana od dana primitka
obavijesti o raskidu ugovora podnijeti tužbu Arbitražnom sudu HNS i
tražiti da se utvrdi da je ugovor raskinut bez opravdanog razloga.
2. Ukoliko u roku iz stavka 1. ovog članka bude podnesena tužba
Arbitražnom sudu HNS od strane kluba, postupak eventualne
registracije igrača za drugi klub bit će prekinut do donošenja
pravorijeka Arbitražnog suda HNS.
3. Arbitražni sud HNS je o primitku tužbe obvezan odmah izvijestiti
registracijsko tijelo ŽNS/NS koji je nadležan za klub s kojim je raskinut
ugovor i Komisiju za registraciju klubova i igrača HNS.
4. Arbitražni sud HNS je obvezan donijeti pravorijek o opravdanosti
razloga o raskidu ugovora i dostaviti ga strankama u postupku u roku
od 30 dana od dana zaprimanja tužbe.“
Članak 6.
U članku 48. stavku 1. tekst koji glasi:
„ a druga strana ne traži da se utvrdi da ugovor ostane na snazi ili ne
podnese tužbu u roku iz članka 47a“
briše se.
Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„2. Nepodnošenje tužbe radi neopravdanog razloga za raskid
ugovora u roku iz članka 47a ovog Pravilnika ne utječe na prava koje
temeljem ovog članka ima strana kojoj je ugovor raskinut bez
opravdanog razloga.“
Članak 7.
Članak 63. stavak 1. mijenja se i glasi:
„1. Za izdavanje međunarodne dozvole o transferu registracije
potrebno je:
a) da je igrač navršio 18 godina života, osim u posebnim uvjetima
propisanima FIFA
Pravilnikom statusu i transferima igrača,
b) brisovnica ili izvadak iz sustava „Comet“ iz kojeg je vidljivo da je
igrač brisan,
c) dokaz o prestanku ugovora (za profesionalne igrače).“
Članak 8.
Svi postupci koji su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika započeti
po odredbama koje se mijenjaju ovim Pravilnikom, dovršit će se prema
odredbama ovog Pravilnika.
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Članak 9.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 04. 2016.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 35/15) na
sjednici održanoj 12. 04. 2016. usvojio je
PRAVILNIK
o dopunama
Pravilnika o sigurnosti na nogometnim utakmicama

Članak 1.
U Pravilniku o sigurnosti na nogometnim utakmicama (Glasnik
47/09) poslije članka 18. dodaje se naslov „Komisija za sigurnost“ i
članak 18a koji glasi:
„1. Komisiju za sigurnost čine povjerenik za sigurnost HNS-a kao
predsjednik te po funkciji svi povjerenici za sigurnost klubova Prve HNL
kao članovi.
2. Komisija:
- priprema dokumente (standardne operativne procedure) kojima se
usklađuje djelovanje klubova na organizacijskoj i sigurnosnoj razini (npr.
usvajanje ujednačenih kriterija procjena sigurnosnih rizika te nastavno i
ustroja redarske službe i čitavog sigurnosnog osoblja);
- prati aktualnu problematiku i održava redovite sjednice, najmanje
četiri puta godišnje ;
- obavlja komunikaciju s državnim tijelima nadležnim za provođenje
zakona i drugih propisa relevantnih za pitanja sigurnosti (npr.
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa) radi analize
primjene navedenih propisa i utjecaja na ujednačavanje policijskog
postupanja i sudske prakse;
- izrađuje jedinstvene baze podataka osoba evidentiranih zbog
kršenja Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i
drugih relevantnih propisa, sukladno zakonu. ;
- priprema personalizirane prodaje ulaznica za utakmice Prve i Druge
HNL i Hrvatskog nogometnog kupa, sukladno posebnim odlukama;
- organizira kontinuirane edukacije i obuke za sve povjerenike za
sigurnost klubova, direktore stadiona i druge sudionike u organizaciji
utakmice putem „work shopova“ (najmanje dva puta godišnje) na
kojima će se analizirati problemi navijačkog nasilja, upoznavati sa
zakonskom regulativom Republike Hrvatske i propisima FIFA-e, UEFAe i HNS-a kojima se regulira stadionska sigurnost, što ima za cilj dovesti
do standardizacije i ujednačavanja poduzetih mjera;
- obavlja stalni nadzor stadionske infrastrukture, osobito u dijelu koji
se odnosi na opremljenost stadiona video nadzorom i brojačima
ulaznica, postojanje kontrolne sobe te njihovu stvarnu funcionalnost;
- ostvaruje stalni kontakt s vladinim i nevladinim organizacijama za
ljudska prava koje evidentiraju protupravna ponašanja na stadionima te
usklađivanje prakse s njihovim pravilima i iskustvima;
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- izrađuje publikacije kataloga simbola i skandiranja koje predstavljaju
neki od oblika diskriminacije, a proizlaze iz prakse vladinih i nevladinih
orgaizacija za ljudska prava te odluka nadležnih disciplinskih tijela
FIFA-e, UEFA-e i HNS-a;
- ostvaruje dijalog sa navijačkih udrugama u cilju održavanja
povoljnog stanja stadionske sigurnosti te ukupne sigurnosti vezane za
organizaciju nogometne utakmice;
- predlaže imenovanje časnika za sigurnost te razrada i utvrđuje
kriterije za njihovo imenovanje;
- obavlja ostale poslove vezane uz sigurnost na nogometnim
stadionima na strateškoj razini, a koje operativno provode povjerenici
za sigurnost HNS-a i klubova.
3. Komisija odluke donosi na sjednicama. Sjednicom predsjeda i
odluke potpisuje predsjednik Komisije. Odluke se mogu donositi ako je
na sjednici nazočno više od pola članova, a odluke se donose većinom
svih glasova. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika
Komisije je odlučujući. Iznimno, u hitnim slučajevima, Komisija može
odluke donositi izvan sjednica, pisanim putem - elektronskom poštom
ili telefaksom. Odluke Komisije za sigurnost su obvezujuće za sve
klubove-sudionike natjecanja u nadležnosti HNS-a te njihovo
neprovođenje predstavlja osnovu za kažnjavanje, sukladno
Disciplinskom pravilniku HNS-a.
Članak 2.
U članku 19. stavku 1. i stavku 4. riječ i broj „i 4“ brišu se.
Članak 3.
U članku 21. stavku 6. riječ i broj „i 4“ brišu se.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u službenom glasilu
HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 04. 2016.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 35/15) na
sjednici održanoj 12. 04. 2016. donio
PRAVILNIK
O
IZMJENAMA
PRAVILNIKA O RADU POSREDNIKA

Članak 1.
U Pravilniku o radu posrednika (Glasnik br. 42/15) članak 17. briše se
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u službenom glasilu
HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 04. 2016.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 12. 04. 2016. donio
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o sustavu stalnih natjecanja
Hrvatskog nogometnog saveza
I. U Odluci o sustavu stalnih natjecanja Hrvatskog nogometnog
saveza (Glasnik 28/13, 35/13, 44/15) točka 5. mijenja se i glasi:
A) PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA JUNIORA
Natjecanje se održava dvostrukim bod sustavom u dva dijela sa
dvanaest klubova u natjecanju.
Igra se dvokružno.
Posljednjeplasirani klub u Prvoj HNL juniora obavezno ispada iz lige
U Prvu HNL junior ulazi prvak završnice na kojoj sudjeluju prvaci
juniora na razini središta HNS na kojima nastupaju prvaci liga juniora na
razini središta HNS-a. Pravo ulaska u Prvu HNL juniora ima klub koji
ima seniorsku momčad u redovitom natjecanju najmanje Treće HNL.
Ukoliko među klubovima koji sudjeluju na završnici prvaka juniora na
razini središta HNS ne bude zainteresiranih klubova za ulazak u Prvu
HNL juniora, ili ne ispunjavaju uvjete za ulazak u Prvu HNL junior, liga će
se popuniti klubom čija je momčad juniora nastupala u ligi na razini
središta HNS-a i koji ispunjava uvjete za taj stupanj natjecanja o čemu
će konačnu odluku donijeti Izvršni odbor HNS-a.
B) PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA PIONIRA I KADETA
Natjecanje se održava dvostrukim bod sustavom u dva dijela, s do
šesnaest klubova u natjecanju.
Igra se dvokružno.
Dva najslabije plasirana kluba po kriteriju ukupnog plasmana obje
momčadi ispadaju iz Prve HNL u natjecanje na razini središta HNS.
U Prvu HNL ulaze dva najbolje plasirana kluba po kriteriju ukupnog
plasmana obje momčadi na završnici na kojima nastupaju prvaci liga
pionira i kadeta na razini središta HNS.
Kriterij ukupno boljeg plasmana je zbroj osvojenih bodova momčadi
pionira i kadeta na kraju prvenstva odnosno na završnici prvaka koje se
igra po kup sustavu i vrednuje na osnovu poretka pojedine momčadi po
kategorijama. U slučaju ostvarenog identičnog rezultata dva ili više
klubova, prednost ima klub čija momčad starijih pionira je ostvarila bolji
plasman.
Ukoliko među klubovima koji sudjeluju na završnici na kojoj sudjeluju
prvaci s razine središta HNS ne bude zainteresiranih klubova za ulazak
u Prvu HNL pionira i kadeta, liga će se popuniti s dva kluba koji su igrali
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u Prvoj HNL pionira i kadeta i u prethodnom prvenstvu i bili najslabije
plasirani ili s dva kluba čije su momčadi pionira i kadeta igrali na razini
središta HNS i koji ispunjavaju uvjete za taj stupanj natjecanja.
Pravo ulaska u Prvu HNL pionira i kadeta ima klub koji ima seniorsku
momčad u redovitom natjecanju najmanje Treće HNL
B) LIGA PIONIRA, KADETA I JUNIORA NA RAZINI SREDIŠTA HNS
Natjecanje se odvija u pet skupina po dvostrukom bod sustavu u dva
dijela s do šesnaest klubova u natjecanju u pojedinoj skupini
Skupine se formiraju na području središta HNS na način da županijski
nogometni savezi s područja
-

središta
središta
središta
središta
središta

Osijek
Rijeka
Split
Varaždin
Zagreb

čine
čine
čine
čine
čine

skupinu
skupinu
skupinu
skupinu
skupinu

Istok;
Zapad,
Jug;
Sjever;
Središte.

U skupinama sudjeluju odgovarajuće momčadi klubova čije
seniorske momčadi igraju u Prvoj, Drugoj ili Trećoj HNL i, ukoliko su
ostvarili rezultatski plasman, momčadi klubova čije seniorske momčadi
igraju u međužupanijskom ili županijskom stupnju natjecanja.
Prvaci svake skupine igraju završni turnir za prvaka u pojedinoj
uzrasnoj kategoriji po jednostrukom kup sustavu na neutralnom terenu.
Profesionalni klubovi koji su formirali drugu momčad koja nastupa u
seniorskom uzrastu nemaju obvezu nastupati u ligi juniora, ali imaju
mogućnost prijaviti momčad juniora za ovo natjecanje
II. Točka II. u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu
stalnih natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza od 21. 09. 2015.
(Glasnik 44/15) stavlja se izvan snage.
III. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 04. 2016.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 12. 04. 2016. donio
ODLUKU
o izmjenama Propozicija natjecanja Prve HNL
juniora u natjecateljskoj godini 2015/16.

Članak 1.
U Propozicijama natjecanja Prve HNL juniora u natjecateljskoj godini
2015/16 (Glasnik 35/15, 44/15) članak 34. mijenja se i glasi:
„U natjecateljskoj godini 2016./2017. igrat će se Prva HNL juniora sa
12 klubova i to: 11 najbolje plasiranih klubova na kraju prvenstva
2015./16. Prve HNL juniora, te pobjednik završnice na kojima nastupaju
prvaci liga juniora na razini središta HNS-a. Pravo ulaska u Prvu HNL
juniora u natjecateljskoj godini 2016./2017. ima klub koji ima seniorsku
momčad u redovitom natjecanju najmanje Treće HNL.
Ukoliko među klubovima koji sudjeluju na završnici prvaka razine
središta HNS ne bude zainteresiranih klubova za ulazak u Prvu HNL
juniora, ili ne ispunjavaju uvjete, liga će se popuniti klubom čija je
momčad juniora nastupala u ligi na razini središta HNS-a i koji ispunjava
uvjete za taj stupanj natjecanja o čemu će konačnu odluku donijeti
Izvršni odbor HNS-a.
Posljednjeplasirani klub u 1. HNL juniora obavezno ispada iz lige.“
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 04. 2016.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 12. 04. 2016. donio
ODLUKU
o izmjenama Propozicija natjecanja Prve HNL
pionira i kadeta u natjecateljskoj godini 2015/16.

Članak 1.
U Propozicijama natjecanja Prve HNL pionira i kadeta u
natjecateljskoj godini 2015/16 (Glasnik 35/15, 44/15) članak 34. mijenja
se i glasi:
„U natjecateljskoj godini 2016./2017. igrat će se Prva HNL pionira i
kadeta sa 16 klubova i to: 14 najuspješnijih klubova na kraju prvenstva
2015./16. Prve HNL pionira i kadeta po kriteriju ukupno boljeg plasmana
obje momčadi te dva najuspješnija kluba sa završnica na kojima
nastupaju prvaci liga pionira i kadeta na razini središta HNS. U Prvoj
HNL pionira i kadeta u natjecateljskoj godini 2016./2017. mogu
nastupati samo klubovi koji imaju seniorsku momčad u redovitom
natjecanju najmanje Treće HNL.
Kriterij ukupno boljeg plasmana je zbroj osvojenih bodova pionirske i
kadetske momčadi na kraju prvenstva odnosno pionirske i kadetske na
završnici prvaka središta HNS koje se boduje na osnovu poretka
pojedine momčadi po kategorijama. U slučaju ostvarenog identičnog
rezultata dva ili više klubova, prednost ima klub čija momčad pionira je
ostvarila bolji plasman u prvenstvu Prve HNL pionira i kadeta odnosno
momčad pionira na završnici amaterskog prvenstva.
Ukoliko među klubovima koji sudjeluju na završnici prvaka središta
HNS ne bude zainteresiranih klubova za ulazak u Prvu HNL pionira i
kadeta, ili ne ispunjavaju uvjete, liga će se popuniti s dva kluba koji su
igrali u Prvoj HNL pionira i kadeta u prvenstvu 2015./16. po ostvarenom
plasmanu ili s dva kluba čije su momčadi pionira i kadeta igrale na
razini središta HNS i koji ispunjavaju uvjete za taj stupanj natjecanja o
čemu će konačnu odluku donijeti Izvršni odbor HNS-a. „
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 04. 2016.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 12. 04. 2016. donio
ODLUKU
O RADU I NADLEŽNOSTI MEĐUŽUPANIJSKIH
NOGOMETNIH ODBORA
Članak 1.
Na području Hrvatskog nogometnog saveza osnivani su
međužupanijski odbori, koji nemaju pravnu osobnost, kako slijedi:
1. Međužupanijski odbor „Istok“ čine Županijski nogometni savez
(dalje:ŽNS) Osječko-baranjski, ŽNS Vukovarsko-srijemski, ŽNS
Brodsko-posavski i ŽNS Požeško- slavonski.
Navedeni odbor broji 9 članova: ŽNS Osječko-baranjski 3 člana, ostali
ŽNS po 2 člana.
2. Međužupanijski odbor „Sjever“ čine ŽNS Varaždinski, ŽNS
Međimurski, ŽNS Koprivničko-križevački, ŽNS Virovitičko-podravski i
ŽNS Bilogorsko-bjelovarski.
Navedeni odbor broji 10 članova (svaki ŽNS po dva člana).
3. Međužupanijski odbor „Središte“ čine Zagrebački nogometni
savez, ŽNS Zagrebačke županije, ŽNS Krapinsko-zagorski, ŽNS
Sisačko-moslovački i ŽNS Karlovački.
Navedeni odbor broji 13 članova: Zagrebački nogometni savez 4
člana, ŽNS Zagrebačke županije 3, a ostali županijski savezi po 2 člana.
4. Međužupanijski odbor „Zapad“ čine ŽNS Ličko-senjski, ŽNS
Primorsko-goranski i ŽNS Istarski.
Navedeni odbor broji 7 članova: ŽNS Primorsko-goranski 3 člana, a
ostali po 2 člana.
5. Međužupanijski odbor „Jug“ čine ŽNS Zadarski, ŽNS Šibenskokninski, ŽNS Splitsko-dalmatinski i ŽNS Dubrovačko-neretvanski.
Navedeni odbor broji 9 članova: ŽNS Splitsko-dalmatinski 3 člana, a
ostali županijski savezi po 2 člana.
Tajnici Središta HNS-a nazočni su na sjednicama međužupanijskih
odbora, ali ne mogu biti članovi odbora te su bez prava glasa. Na
sjednice odbora mogu biti pozvani i drugi nogometni djelatnici u skladu
s dnevnim redom, ali bez prava glasa.
Članak 2.
Ciljevi i djelatnosti međužupanijskih odbora su:
- poticanje i unapređenje nogometnog sporta na svom području,
- koordinacija svih aktivnosti vezano za nogometni sport,
- stalno unapređenje nogometne igre i njeno promoviranje u skladu s
načelima fair-play-a,
- predlaganje sustava natjecanja,
- predlaganje uvjeta koje nogometni klubovi trebaju ispunjavati za
obavljanje nogometne djelatnosti od Treće HNL i niže,
- predlaganje – usuglašavanje liste delegata za Prvu, Drugu i Treću HNL,
- predlaganje – usuglašavanje visine svih pristojbi za natjecanja u Trećoj
HNL i niže,
- raspravljanje i usuglašavanje zajedničkih stavova prema HNS-u,
- obavljanje drugih poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima i
odlukama HNS-a.
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Članak 3.
Ukoliko Izvršni odbor IO odluči da će se financijsko poslovanje vezano
uz natjecanje pojedine skupine Treće HNL, Druge HMNL ili drugog
natjecanja voditi u određenom ŽNS, osoba ovlaštena za zastupanje tog
ŽNS-a odlučuje o raspolaganju prihodima iz natjecanja kako bi se
ispunile obveze prema natjecanju, uz prethodni supotpis tajnika središta
HNS i predsjednika međužupanijskog nogometnog odbora (ako
predsjednik ŽNS nije ujedno i predsjednik međužupanijskog
nogometnog odbora)
Na način opisan u stavku 1. ovog članka obavlja se i financijsko
poslovanje vezano uz natjecanja međužupanijskih liga, osim supotpisa
tajnika središta HNS.
Članak 4.
Mandat članova međužupanijskih odbora traje četiri godine, odnosno
do kraja mandata člana u domicilnom ŽNS-u.
Mandati članova međužupanijskog odbora trebaju biti usklađeni s
mandatima Skupštine HNS-a.
Članak 5.
Odluke na međužupanijskim odborima u pravilu se donose
konsenzusom.
Odluke se donose natpolovičnom većinom svih članova Odbora. U
odborima koji imaju parni broj članova glas predsjednika je odlučujući.
Članak 6.
Predsjednik međužupanijskog odbora je u pravilu predsjednik ŽNS-a
gdje je sjedište nogometnog središta HNS.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Članak 8.
Tumačenje ove odluke daje Izvršni odbor HNS-a.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
osnivanju međužupanijskih odbora od 06. 06. 2012.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 04. 2016.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta HNS (Glasnik
35/15) na sjednici održanoj 12. 04. 2016. donio
ODLUKU
1. Davorin Profeta razrješuje se dužnosti člana Komisije za žalbe.
2. Alan Klakočer imenuje se za člana Komisije za žalbe.
3. Mate Dugandžić imenuje se za člana Komisije za novčanomaterijalno poslovanje.
4. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Saveza.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 04. 2016.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 12. 04. 2016. donio
ODLUKU
1. Josip Dugandžić briše se s „A“ liste suđenja Treće HNL Jug i
uvrštava se na „A“ listu suđenja Druge HNL u natjecateljskoj godini
2015/16.
2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 04. 2016.

Davor Šuker, v.r.
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REGISTRACIJE

SLAVONSKO PODRUČJE

NS OSIJEK

DALMATINSKO PODRUČJE

(Sjednica 08.04.2016)
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

NK "OSIJEK S.D.D." OSIJEK: Leko Mislav
(FC Brasov -), Čl. 37/4

(Sjednica 06.04.2016)

Registracija ugovora

NK "CROATIA" ZMIJAVCI:
trener Karoglan Mislav (Seniori pomoćni)

NK "OSIJEK S.D.D." OSIJEK i igrač Leko
Mislav zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2018.

Registracija ugovora

NS DONJI MIHOLJAC

NK "CROATIA" ZMIJAVCI i trener
Karoglan Mislav zaključili ugovor o
treniranju do 30.06.2016.

(Sjednica 06.04.2016)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Hrvat Antonio
"Mladost" Golinci jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Klarić Duje
"Orkan" Dugi Rat jer odlaze u
inozemstvo.

NS VUKOVAR

(Sjednica 11.04.2016)

(Sjednica 07.04.2016)

Aneksi ugovora

Brisanje iz registra

NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i igrač
Jozić Josip potpisali su aneks (406)broj
ugovora 166 od 22.02.2016 (ugovor o
profesionalnom igranju).

Brisu se igraci iz registra Tulić Roberto
"Sremac" Ilača jer odlaze u inozemstvo.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽNS ŠIBENSKO KNINSKI
(Sjednica 06.04.2016)
(Sjednica 11.04.2016)
NK "MARSONIA " SLAVONSKI BROD:
trener Horvat Alen (Seniori)

Raskidi ugovora

Registracija ugovora

NK "HNK "ŠIBENIK S.D.D."" ŠIBENIK i
igrač Božić Ivan raskinuli ugovor o radu
broj 3/2-2016 od 07.03.2016. prema
članku 47. Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a
- na štetu kluba

NK "MARSONIA " SLAVONSKI BROD i
trener Horvat Alen zaključili ugovor o
treniranju do 30.06.2016.
NS NOVA GRADIŠKA

Aneksi ugovora
(Sjednica 06.04.2016)
NK "HNK "ŠIBENIK S.D.D."" ŠIBENIK i
igrač Živković Ante potpisali su aneks
(16/7-2016)broj ugovora 3/1-2015 od
21.10.2015 (ugovor o radu).

Registracija kluba
Temeljem članka 4. Pravilnika o statusu
igrača i registracijama HNS-a te rješenja
Ureda državne uprave u Brodskoposavskoj županiji, KLASA: UP/I-23002/16-01/07; URBROJ: 2178-01-03-10/216-01 od 5.veljače 2016.godine, registrira
se Građanski malonogometni klub

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Božić Ivan
"HNK "Šibenik s.d.d."" Šibenik jer odlaze
na područje drugog saveza.
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„Urije“ sa sjedištem u Novoj Gradiški,
Urije 26d.

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

MNK "GMNK "URIJE"" NOVA
GRADIŠKA,
Boris Andraković,37/1; Darko
Vuković,37/1; Ivan Ilić (NG-Unitas Nova
Gradška),36/1; Alen Topčić (NG-Unitas
Nova Gradška),36/1; Antonio
Martinović,37/1; Dario Ditte (Halo 92
Požega),36/1; Ivan Šapina (NG-Unitas
Nova Gradška),36/1; Darko Krnić,37/1
ANDREJ BAKUNIĆ,37/1; Danijel Baković
(NG-Unitas Nova Gradška),36/1; Dražen
Vuković (NG-Unitas Nova
Gradška),36/1; Filip Malenica (NG-Unitas
Nova Gradška),36/1; Domagoj
Sabolić,37/1; Jasmin Čavalić,37/1; Mislav
Dokuzović,37/1; Dalibor Jakešević (NGUnitas Nova Gradška),36/1; Mario
Maričević,37/1; MARIJAN
LONČAREVIĆ,37/1; Marko
Lončarević,37/1

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 11.04.2016)
Registracija aneksa ugovora
HNK „Rijeka s.d.d.“ Rijeka i igrač Josip
Brezovec zaključili su aneks broj 166IV/16 Ugovora o profesionalnom igranju
br.195—VII/14 od 04.07.2014.godine.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Tadejević
Mario "Krk" Krk jer odlaze u inozemstvo.

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